
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО: 
                       27.03.2015 г. - Посрещане, регистрация и настаняване на участниците във форума. 
                               
                    14.00 ч.  - Среща на студентите от трите ФДМ и МУ гр.Плевен - място МУ гр.Плевен         
                    16.00 ч.  - 3D  Презентация зала „Амброаз Паре” 
                    17.30 ч.  - Студентско състезание с благотворителна цел – зала „Амброаз Паре” 
                    20.00 ч.  - Студентска вечер - Голяма зала на х-л „Балкан” 
                    20.00 ч.  - Коктейл за фирмите участнички във форума 
                 
                   28.03.2015 г. -   Зала „Магнум”  Втора клинична база на МУ Плевен 
                       
                      9.00 ч. -   9.20 ч. -  Откриване на форума 
                      9.20 ч. -   9.30 ч. -  Презентация 
                       
                      9.30 ч. - 12.30 ч. - Проф. д-р Георги Тодоров дм – 
                                         лекция и практическа демонстрация в две части с асистенцията на  
                                          д-р А. Влахова, д-р В. Хаджигаев, д-р С. Златев и д-р Р. Казакова 
                                       „Етапно изработване на конструкция по CAD/CAM  технологията" 
                     
                               до 13.20 ч. - Обедна почивка 
                    13.30 ч. - 14.00 ч.- Презентация - „SG Експрес банк” 
                     
                    14.10 ч. - 15.40 ч. - Проф. д-р Андон Филчев дмн – лекция 
                                                  „Иновативната мини - макси система”                                                                                                                                        

                    15.40 ч. - 15.50 ч. -  Презентация 
                    16.00 ч. - 17.30 ч. -  Доц. д-р Цветан Тончев дм - лекция 
                                                 „За малките симптоми и големите операции”     
                    17.40 ч. - 18.40 ч. -  Д-р Жозеф Бакиш  - лекция  
                                                  „Умението да общуваш с пациента" 
                     20.00 ч. - Официална вечеря – ресторанта на х-л „Балкан”                 
                   

         29.03.2015 г.  
                      9.00 ч. - 13.00 ч. - Туристическа програма. Отпътуване 
          
          Такса участие при предварително записване:Членове на БЗС - 30лв.;Студенти-без такса 
                                                        Записване на място:Членове на БЗС- 60лв.;Студенти- 10лв.                               
                                Мероприятието ще бъде съпътствано от изложение на фирми - 
                                                              дилъри на дентални продукти 
             Подробна информация може да намерите на страницата на РК на БЗС – град Плевен  
                                                                     www.bzs-pleven.com  
                       Онлайн регистрация на   www.orbitabgpleven.com  
                                                 тел. за резервации: 064/ 833 288; 0888 882 905 

e-mail:orbitapl@yahoo.com,  Иван Зюмбюлски 
                                                          Краен срок за записване 21.03.2015 г.        
 

 

                   
     БЗС -  110 годишна история  
 

 

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  

                       ГР. ПЛЕВЕН 
27.03.2015 г. - 29.03.2015 г. 

        Акредитиран от УС на БЗС 

http://www.bzs-pleven.com/
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